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Najnowocześniejsza w regionie 

Otwarta została sortownia, zbudowana na terenie Regional-
nej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy, 
przy ul. Rzeszotarskiej. Dzięki niej powstały już nowe miejsca 

pracy – na początek 10. 
- Ta sortownia jest bardzo ważna dla 

całego regionu – mówił prezydent Tade-
usz Krzakowski. – Inwestycja pokazuje, 
że potra� my zdobywać unijne środki 
i mądrze je wykorzystywać. 

Obiekt ma powierzchnię ponad 2,5 tys. 
metrów kwadratowych. Rocznie można 
tu przerobić ponad 10 tys. ton odpadów, 
pracując na jednej zmianie. Potencjalnie 
ilość ta może być dwu, a nawet trzykrotnie 
większa. Do obsługi sortowni zakupiono 

także specjalistyczny samochód, tzw. hakowiec, wózek widłowy, wózki 
paletowe oraz kontenery i pojemniki. Legnickie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej zdobyło na budowę 4 mln 740 tys. zł unijnej dota-
cji. Koszt całej inwestycji wynosi 9 mln 170 tys. zł. 

Legniczanie na co dzień nie widzą, jak nowoczesną mamy 
spółkę komunalną i  ile pieniędzy się tutaj inwestuje. Dlatego 
prezydent Tadeusz Krzakowski zapowiedział, że na składowisku 
będą organizowane otwarte dni, podczas których mieszkańcy 
będą mogli zwiedzać to miejsce.

 
Kolejna inwestycja w ścisłym centrum Legnicy

Przy ul. św. Piotra wznoszony jest przez prywatnego inwestora bu-
dynek usługowo-mieszkalny, który wypełni pustą przestrzeń w tej sta-
romiejskiej części miasta. 

Obiekt będzie miał powierzchnię około 2.600 m2. Powstanie 
przy nim parking na 20 miejsc. Także we wnętrzu podwórko-
wym zabudowanym obiektem zlokalizowane zostaną ogólno-

dostępne miejsca postojowe. 
Staromiejskie centrum miasta 

znajduje się w stre� e ochrony konser-
watorskiej. Dlatego budynek swoimi 
gabarytami i architekturą musi wpisy-
wać się w  charakter okolicznej zabu-
dowy. Będzie nawiązywał stylem do 
obiektu Galerii Piastów II. Jego elewa-
cja zostanie wyłożona cegłą klinkiero-
wą, a spadzisty dach - dachówką cera-
miczną. Inwestor dostał pozwolenie 
na budowę w  czerwcu 2013 r. Prace 

rozpoczęły się na początku kwietnia br. 
Szkoda, że położony po drugiej stronie ulicy zabytkowy stary browar, 

również będący w prywatnych rękach, wciąż nie może doczekać się od-
restaurowania, a towarzyszący mu rozległy teren – zabudowy.

 
Satyrykon wbił Szpile

Robert Górski i Tymon Tymański zostali laureatami tegorocznych 
Szpil Satyrykonu. Pierwszy za to, że kąsa na wszystkie strony i niko-

mu nie odpuszcza, drugi - za bycie szaleńcem, artystą 
i medium. 

Laureatów wyłoniła kapituła, w skład której weszli: Ar-
tur Andrus – przewodniczący, Rafał Bryndal, Sylwia Chut-
nik, Marek Przybylik, Łukasz Rostkowski L.U.C. i Grzegorz 
Szczepaniak (dyrektor LCK).

Międzynarodowy Satyrykon nagradza Szpilami oso-
by, które mają wybitne osiągnięcia we wkładaniu szpil 
w mentalne stereotypy. Trofea te zostały przyznane po raz 
drugi. W minionym roku statuetki otrzymali Maria Peszek 
i Marek Raczkowski.

Dużo, dużo więcej o Satyrykonie dopiero za miesiąc.

Celem konkursu „Kryształy PR-u” jest promowanie i nagradza-
nie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządu 

terytorialnego i  organów administracji państwowej jako inspira-
torów kreatywnych działań. Ogłoszenie wyników konkursu miało 
miejsce podczas majowej XI Ogólnopolskiej Konferencji PR w Sa-
morządzie i Administracji Państwowej, odbywającej się w Katowi-
cach i Krakowie. Legnica została nagrodzona dwoma wyróżnienia-
mi, plasując się w pierwszej krajowej piątce. 

Konkurs obejmował następujące kategorie: najlepszy wizerunek 
w mediach społecznościowych, najlepszy � lm promocyjny, najlepsza 
promocja projektów unijnych, najlepsza kreatywna kampania promo-
cyjna, najlepsza gazeta miejska/biuletyn, najlepsza kampania promo-
cyjno-informacyjna spółki samorządowej.

Napłynęło ponad sto zgłoszeń z całego kraju. Legnica zgłosiła ma-
gazyn miejski „Legnica.eu” oraz pro� le miasta w mediach społeczno-
ściowych. Nasze dokonania zostały wysoko ocenione przez jury, pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Sławomira Smyczka. Miasto otrzymało 
wyróżnienia w obu kategoriach. 

Warto przypomnieć, że magazyn miejski otrzymał wyróżnienie 
w tym prestiżowym konkursie już po raz drugi, co stanowi potwier-
dzenie wysokiej jakości merytorycznej i edytorskiej samorządowego 

pisma. W uzasadnieniu jury zwróciło uwagę m.in. na atrakcyjną formę, 
w  jakiej magazyn przybliża legniczanom aktualne działania gminy 
w  różnych dziedzinach, szczególnie w  zakresie inwestycji miejskich, 
edukacji, kultury, sportu i ekologii, podkreślając, że tematyka miesięcz-
nika odzwierciedla hasło „Bliżej legniczan i ich spraw”. Doceniono tak-
że jego przejrzystą kompozycję i estetyczną formę gra� czną, co spra-
wia, że treści są bardziej czytelne dla odbiorców. 

Na uznanie zasłużyła także obecność miasta w  mediach spo-
łecznościowych. Legnica prowadzi swoje pro� le na portalach Fa-
cebook i  nk.pl. Wpisy dotyczą głównie wydarzeń z  życia miasta, 
służą też informowaniu legniczan o zagrożeniach meteorologicz-
nych, utrudnieniach w  ruchu drogowym, awariach sieci itp. Jury 
doceniło bieżącą aktualizację wpisów, a także angażowanie fanów 
miasta w aktywność na pro� lach poprzez np. organizowanie kon-
kursów. Doceniono także � lmiki zamieszczane na pro� lu Legnicy 
na YouTube, które w  ciekawy i  dynamiczny sposób obrazują co-
dzienne życie miasta. 

Tegoroczna edycja konkursu „Kryształy PR-u” organizowana 
była pod hasłem „Pokaż swoje mocne strony i  wyróżnij się!”. Or-
ganizatorem konkursu i ogólnopolskiej konferencji PR w Samorzą-
dzie i Administracji Państwowej jest Grupa PRC sp. z o.o.

„Kryształami PR-u”

- Takich dni się nie zapomina – mówił wyraźnie wzruszony Ma-
rek Belka, prezes NBP, nagrodzony tytułem „Wybitnego Polaka”. 
Sala Teatru Wielkiego w Warszawie wypełniona po brzegi. Osobi-
stości świata polityki, biznesu, mediów. Uroczysta atmosfera gali 
Konkursu „Teraz Polska” udzielała się wszystkim. Ale było też miej-
sce na spontanicznie wyrażaną radość, na niekłamane poczucie 
dumy z osiągnięć przedsiębiorców, naukowców, ludzi kultury, me-
diów i samorządowców. Dla nich stwierdzenie Made in Poland to 
wyzwanie i satysfakcja, jak mówił kolejny „Wybitny Polak”-  Janusz 
Lewandowski. 

- Godło Promocyjne „Teraz Polska” otrzymują najlepsi z najlep-
szych – podkreślali gospodarze wieczoru. – Honoruje ono także 

gminy najlepsze pod względem gospodarności oraz atrakcyjności 
dla mieszkańców i turystów. 

W elitarnym gronie posiadaczy marki „Teraz Polska” znalazła się 
Legnica. Nasze miasto dobrze widać z Warszawy. Czy równie dobrze 
widać je z Legnicy?

Wsiadam do taksówki, zamawiam kurs na Jaworzyńską. – Woli 
pan przez Andersa czy Mickiewicza?- pyta uśmiechnięty taksówkarz. 
– Nie denerwują pana objazdy? – zagaduję. – Panie, ja się cieszę. Jak 
jest budowa, to bardzo dobrze, a potem będzie jeszcze lepiej.

Dziwny taksówkarz - pomyślałem. Bez narzekania, złorzeczenia, 
agresji – dziwny facet. A przecież jest stąd, nie z Warszawy. I ucie-
szyłem się. 

Arkadiusz Rodak
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Ruszyła druga edycja

 ▶ Projekty można składać w punkcie informacyjnym lub w kancelarii UM od 23 do 30 czerwca. Pamiętajmy, że planowane inwestycje 
LBO mogą być realizowane wyłącznie na terenach należących do gminy, a ich charakter musi być zgodny z funkcjami, jakie tym tere-
nom przepisuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 ▶ Wery� kacja, ocena i kwali� kacja propozycji projektów trwać będzie od 1 lipca do 22 sierpnia br. Zajmie się tym Zespół Technicznej 
Oceny Projektów, złożony z przedstawicieli merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, ZDM i ZGM. 

 ▶ Ostateczna lista projektów rekomendowanych dla każdego obszaru zostanie utworzona do 29 sierpnia przez Zespół Kwali� ka-
cji Projektów. Złożony on będzie z przedstawicieli Rady Pożytku Publicznego, Rady Sportu, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 
niepełnosprawnych, Legnickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Miejskiej (dorosłej), spółdzielni mieszkaniowych 
i prezydenta miasta. 

 ▶ Głosowanie nad projektami odbędzie się w terminie od 1 do 8 października br. Wyniki głosowania będą ogłoszone do 24 paździer-
nika. Procedurę zakończy wpisanie wybranych w głosowaniu zadań do projektu budżetu miasta na rok 2015. 

- Wzięliśmy pod uwagę wnioski i propo-
zycje mieszkańców dotyczące głosowania 
– mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. - 
Będzie można wybierać projekty z całego 
miasta albo - tradycyjnie przy urnie w do-
wolnym punkcie głosowania, albo przez 
internet. Każdy głosuje jeden raz, ale może 
swoje pięć punktów rozdysponować na 
jedną lub kilka dowolnie wybranych przez 
siebie inwestycji. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski zainau-
gurował II edycję Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego. Jednocześnie rozpoczął 
działalność punkt informacyjno-konsulta-
cyjny LBO (Urząd Miasta, parter pok. nr 2, 
tel. 76 72 12 177, e-mail: lbo@legnica.eu) 
czynny każdego dnia w  godzinach pracy 
urzędu i  wystartowała specjalna podstro-
na internetowa www.lbo.legnica.eu. Każdy 
zainteresowany udziałem w  przedsięwzię-
ciu legniczanin może tu uzyskać pomoc, 
poradę i  wszystkie niezbędne informacje. 
Chodzi o  to, by wszyscy wnioskodawcy 
otrzymali profesjonalne wsparcie. 

- Rozpoczęliśmy kampanię informacyjną 
i  promocyjną projektu – powiedział Tade-
usz Krzakowski. – Jesteśmy bogatsi o  ubie-
głoroczne, bardzo cenne doświadczenia. 
Uwzględniliśmy również wnioski i  uwagi 
mieszkańców, którzy zaangażowani byli 
w jego poprzednią edycję. 

Cele i zasady LBO określa Zarządzenie Nr 
182/PM/2014 Prezydenta Miasta z 2 kwietnia 

2014 r. Legnicki Budżet Obywatelski to przed-
sięwzięcie, w  którym sami mieszkańcy pro-
ponują do wykonania inwestycje uznawane 
przez lokalne społeczności za najbardziej 
oczekiwane i potrzebne. 

Są już wymierne efekty pierwszej edycji 
LBO. Zadania wkroczyły w  fazę konkretnej 
realizacji. Zgłoszonych było blisko 100 wnio-
sków. Głosowało ponad 6 tysięcy legniczan, 
którzy wybrali 15 zadań do wykonania 
w roku 2014. W projekt zaangażowało się bli-
sko 10 tysięcy osób. Pierwsze uspołecznione 
inwestycje, głównie place zabaw, gotowe 
będą już w czerwcu. Kolejne w lipcu, sierpniu, 
wrześniu. Realizacja wszystkich musi zakoń-
czyć się jeszcze w  tym roku. Każdy projekt, 
również na etapie wykonawczym, szczegóło-
wo konsultowany jest z jego liderem i wnio-
skodawcami.

- Zgodnie z wolą mieszkańców czas tego-
rocznych procedur LBO będzie wydłużony 
– podkreślił prezydent Tadeusz Krzakowski 
– tak, by było go więcej na przygotowanie 

i składanie wniosków, na konsultacje w lokal-
nych środowiskach i  zorganizowanie kam-
panii promujących poszczególne projekty 
przed etapem głosowania. Staramy się jak 
najbardziej upodmiotowić procedury, by 
były przyjazne mieszkańcom. 

Podobnie jak przed rokiem, miasto zostało 
podzielone na 10 obszarów o zbliżonym  po-
tencjale ludnościowym i  infrastrukturalnym. 
Ich granice pozostają takie same. W mieście 
realizowane będą zadania inwestycyjne LBO 
o łącznej wartości ok. 2 mln zł, co stanowi do 
5 proc. inwestycyjnych wydatków budżetu 
Legnicy. Oznacza to, że kwota do wykorzy-
stania na każdym obszarze to ok. 200 tys. zł. 
Jest istotne, by wykonanie zadania było moż-
liwe w ciągu roku budżetowego 2015. 

Propozycje lokalnego zadania inwesty-
cyjnego może zgłosić każda pełnoletnia, 
zameldowana na pobyt stały lub czasowy 
w Legnicy osoba. Wniosek musi być popar-
ty podpisami 20 współmieszkańców z  da-
nego obszaru.

„Teraz Polska”
Podczas uroczystego Koncertu Galowe-

go w  Teatrze Wielkim w  Warszawie (9 
czerwca), podsumowującego XXIV edycję 
Konkursu „Teraz Polska”, ogłoszono listę 
podmiotów wyróżnionych tą prestiżową 
nagrodą. Patronem Honorowym Konkursu 
jest Prezydent RP Bronisław Komorowski. 
Gośćmi Gali byli m.in. Ewa Kopacz, Janusz 
Piechociński i Jerzy Buzek. W zaszczytnym 
gronie laureatów znalazła się Legnica. Sta-
tuetkę „Teraz Polska” dla Legnicy odebrał 
prezydent Tadeusz Krzakowski. 

Kapituła XXIV edycji konkursu „Teraz 
Polska”, pod przewodnictwem prof. Mi-
chała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii 
Nauk, nagrodziła 15 produktów, 8 usług, 2 
przedsięwzięcia innowacyjne oraz 5 samo-
rządów. Po raz pierwszy, przy współpracy 
z  Ministerstwem Gospodarki, nagrodzono 
� rmy odznaczające się wysokim potencja-
łem eksportowym. Wyłoniono również 3 
laureatów konkursu „Wybitny Polak”, któ-
rych sukcesy zawodowe i pozycje społecz-
ne przyczyniają się do promocji naszego 
kraju na świecie. Kapituła podjęła decyzję 
o  przyznaniu tego tytułu Markowi Belce, 
Januszowi Lewandowskiemu i  Andrzejowi 
Wajdzie. Laureatami w  kategorii SAMO-
RZĄDY zostały gminy: Michałowice, Do-
bczyce, Kartuzy, Legnica i Lublin. 

Formuła Konkursu „Teraz Polska” dla 
gmin jest otwarta, dlatego o  przyznanie 
Polskiego Godła Promocyjnego mogą wy-
stępować wszystkie gminy. Kryteria ocen 
zostały dostosowane do charakteru admini-
stracyjnego oraz wielkości gminy. Oceniane 
były także te aspekty funkcjonowania gmi-
ny, które w  sposób uniwersalny świadczą 
o  jakości zarządzania nimi, bez względu 
na ich wielkość. Kryteria te zostały pogru-
powane w  następujące kategorie: polityka 
inwestycyjna gminy, dostęp do infrastruk-
tury technicznej, sposoby realizacji polityki 
społecznej, organizacja i forma zarządzania. 
W  ocenie samorządów pod uwagę brano 
także dochody własne gminy, liczbę pod-
miotów gospodarczych, ilość osób pracują-
cych, stopę bezrobocia, wielkość wydatków 
inwestycyjnych, środki na rozwój pozyskane 
z UE.

Wszystkie wnioski zgłoszone do tego-
rocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” zo-
stały przekazane do ocen w Branżowych Ko-
misjach Ekspertów, które do 28 marca 2014 
roku przeprowadziły wery� kację przyjętych 
ankiet. Spośród pozytywnie zaopiniowa-
nych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoni-

ło listę: 39 produktów, 16 usług, 4 innowacji 
i  14 gmin, nominowanych do Polskiego 
Godła Promocyjnego w  tegorocznej edycji 
Konkursu „Teraz Polska”.

Drugim etapem oceny były odbywające 
się 24 kwietnia w  Warszawie targi, na któ-

rych swoje stoiska zaprezentowali nomino-
wani do tego tytułu. W targach udział wzięli 
członkowie Kapituły Godła, którzy dzięki 
temu mieli okazję do bezpośrednich roz-
mów z  przedstawicielami nominowanych 
podmiotów. Następnie Kapituła, w  drodze 
głosowania, wybrała laureatów.

Organizatorem konkursu jest Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego, realizująca 
„Polski Program Promocyjny”. W ramach pro-
gramu, od dwudziestu lat, organizowany jest 
niekomercyjny Konkurs „Teraz Polska”, wyła-
niający grupę najlepszych produktów i usług, 

które dzięki swoim walorom jakościowym, 
technologicznym i  użytkowym, wyróżniają 
się na rynku oraz mogą być wzorem dla in-
nych. Od 2006 roku Fundacja za wybitne osią-
gnięcia nagradza również gminy.

Legnica, jako laureat Konkursu, zgodnie z 
regulaminem uzyskała na rok prawo do uży-
wania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” we wszystkich swoich informacyjnych 
i  promocyjnych wydawnictwach. Ta jedna 
z najbardziej prestiżowych nagród w naszym 
kraju jest potwierdzeniem wysokiej pozycji 
Legnicy wśród polskich samorządów.

Legnica nagrodzona
prestiżowym godłem

MIASTO WYRÓŻNIONE

Statuetkę prezydentowi Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu 
wręczali Eugeniusz Grzeszczak - Wicemarszałek Sejmu 
i Andrzej Biernat - Minister Sportu i Turystyki.

- Wzięliśmy pod uwagę wnioski i propo-
zycje mieszkańców dotyczące głosowania 
– mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. - 
Będzie można wybierać projekty z całego 
miasta albo - tradycyjnie przy urnie w do-
wolnym punkcie głosowania, albo przez 
internet. Każdy głosuje jeden raz, ale może 
swoje pięć punktów rozdysponować na 
jedną lub kilka dowolnie wybranych przez 

przed etapem głosowania. Staramy się jak 
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Już wkrótce może się rozpoczynać, po 
rozstrzygniętym przetargu, przebudowa 

całej ulicy Galaktycznej (od skrzyżowania 
z Górniczą aż poza Oś Kartuską). Zakres prac 

przewiduje m.in.: wymianę nawierzchni as-
faltowej na kostkę betonową wraz z naprawą 
podbudowy jezdni i przebudowę chodników 
po obu stronach. Odnowiony też zostanie 
chodnik w  kierunku centrum handlowego, 

cmentarza i stacji paliw. Parking i zatoka po-
stojowa będą zmodernizowane, oferując 54 
miejsca, w  tym 4 dla osób niepełnospraw-
nych. Przewidziane jest również ułożenie 
fragmentu instalacji światłowodowej na 
potrzeby szerokopasmowej, miejskiej sieci 
internetowej Legman, a także zagospodaro-
wanie enklaw zieleni. 

Dla zapewnienia standardów bezpieczeń-
stwa i  ograniczenia nadmiernej prędkości 
jazdy skrzyżowanie Galaktycznej z ul. Plutona 
zostanie wyniesione ponad poziom jezdni. 

Prace przy skrzyżowaniu z  Górniczą będą 
wymagały wprowadzenia objazdów ulicami 
Plutona i  Andromedy. Koszt inwestycji wy-
niesie ok. 1,2 mln zł brutto, a jej zakończenie 
przewidywane jest na początku jesieni. 

Pierwszy etap przebudowy ul. Plutona 
także ma już swego wykonawcę. Wkrótce 
ruszą roboty warte ponad 858 tys. zł brutto. 
Inwestycja będzie prowadzona do paździer-
nika na odcinku od Galaktycznej do Neptuna. 
Nawierzchnia z  asfaltowej ma być zmienio-
na na kostkę betonową. Poprawiona będzie 
też podbudowa jezdni. Powstaną chodniki 

z  kostki, rozbudowie zostaną poddane par-
king i  zatoka postojowa. Mieszkańcy będą 
mieć 55 miejsc do parkowania, w tym cztery 
dla niepełnosprawnych. Budowlańcy ułożą 
dodatkowe kratki ściekowe i kolejny odcinek 
instalacji na potrzeby sieci Legman, zagospo-
darują również pasy zieleni.

Podczas prac inwestycyjnych na obu bu-
dowach przejazd przez osiedle od al. Piłsud-
skiego do Wrocławskiej poprowadzony bę-
dzie ulicami Marsa i Neptuna. 

Przebudowę ulic Galaktycznej i  Plutona, 
jako części ważnego układu komunikacyjne-
go na osiedlu Kopernik I, prezydent Tadeusz 
Krzakowski zapowiadał już przed rokiem. 
Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom i po-
trzebom mieszkańców osiedla. Lokalny układ 
komunikacyjny w  tym rejonie miasta nadal 
będzie modernizowany. Gotowa jest doku-
mentacja projektowa przebudowy ulic Nep-
tuna i Marsa. Trwają prace projektowe prze-
budowy Osi Kartuskiej. Pełna realizacja tych 
inwestycji czeka nas w najbliższych latach. 

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął rów-
nież przetarg na przebudowę istniejącego 
odcinka ul. Skośnej, między Głogowską a Słu-
bicką, na ciąg pieszo-rowerowy. Przetarg 
wygrała jedna z legnickich � rm. Przebudowa 
będzie kosztować ok. 157 tys. zł i powinna być 
gotowa przed końcem sierpnia. 

Ulica Skośna miała dotąd nawierzchnię 
gruntową, daleką od komfortu, pozbawioną 
kanalizacji. Inwestycja przewiduje przebudo-
wę nawierzchni i wykonanie jej z kostki beto-
nowej. Po raz pierwszy powstanie tu grawita-
cyjna kanalizacja deszczowa ze studzienkami 
i przykanalikami. Zagospodarowane zostaną 
pasy zieleni, a całość oświetlą uliczne latarnie. 

Pora na Galaktyczną, Plutona i Skośną
Mamy najlepsze na Dolnym Śląsku bibliotekiKolejne legnickie ulice do przebudowy

SAMORZĄD

Legniccy bibliotekarze w maju uroczyście obchodzili swoje dorocz-
ne święto - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 
- Życzę państwu wytrwałości i satysfakcji z wykonywania tak szla-

chetnej profesji – mówił podczas uroczystego spotkania prezydent Ta-
deusz Krzakowski. - Życzę także zwiększenia ilości czytelników, co nie 
jest wcale łatwe w dobie książek elektronicznych i internetu. Tadeusz 
Krzakowski pogratulował dyrekcji i pracownikom LBP bardzo skutecz-
nie prowadzonych zajęć edukacyjnych, które wpływają na znaczący 
wzrost czytelnictwa. Pod tym względem legnicka biblioteka uważana 
jest za najlepszą na Dolnym Śląsku. 

Legnicka Biblioteka Publiczna posiada 17 � lii, w  tym jedną 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Prowadzi bardzo sze-
roką działalność – kulturalną, edukacyjną, organizuje spotkania 
autorskie, sesje, konferencje, lekcje i  wystawy. Zajęcia skierowa-
ne są zarówno do najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców. 

W  minionym roku placówki LBP odwiedziło przeszło 220 tys. 
osób. Z oferty wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych skorzysta-
ło ponad 40 tys. legniczan. Poza tradycyjną działalnością w  � lii 
w  Rynku bezpłatnych porad udziela prawnik. Oferta jest więc 
bardzo bogata i urozmaicona. Zachęcamy więc legniczan do od-
wiedzania placówek LBP. 

Warto wiedzieć, że już niebawem rozpocznie się remont jed-
nego z pomieszczeń bibliotecznych przy ul. Piastowskiej. Sala na 
parterze została przejęta od Archiwum Państwowego. Jest w niej 
wspaniale zdobiony su� t. Po odrestaurowaniu do tej właśnie sali 
przeniesiona zostanie Czytelnia Naukowa, co jeszcze bardziej 
zwiększy komfort korzystających z niej czytelników.

Poniżej zamieszczamy wykaz działających w  Legnicy filii 
i punktów bibliotecznych oraz krótką charakterystykę ich dzia-
łalności.

Dział Informacyjno-Bibliogra� czny i Regionalny 
– udostępnia zbiory stanowiące źródło informacji lokalnej (w tym 
dokumenty życia społecznego), bibliogra� cznej, ekonomicznej 
i prawnej. Szczególną rolę w pracy działu pełni bardzo dobry księ-
gozbiór regionalny, stale uzupełniany.

Punkt Informacji Europejskiej 
– upowszechnia materiały dotyczące integracji Polski z Unią Eu-
ropejską. 

Centrum Dokumentacji Romskiej 
– gromadzi i udostępnia dokumentację związaną z tą grupą etnicz-
ną, prowadzi działalność edukacyjną adresowaną do dzieci rom-
skich oraz integrującą społeczność romską i polską. 

Wypożyczalnia dla Dorosłych 
– udostępnia literaturę piękną, także obcojęzyczną. 

Czytelnia Naukowa 
 – oferuje bogaty księgozbiór naukowy, popularnonaukowy i pra-
sę, prowadzi zajęcia w ramach pierwszego w Polsce Dolnośląskiego 
Klubu Czytelnika Głuchego, jest miejscem spotkań autorskich, sesji, 
szkoleń oraz spotkań legniczanek zajmujących się rękodziełem (sek-
cja „Złote ręce”).

Wypożyczalnia Krótkoterminowa 
– udostępnia zbiory na okres 72 godzin, ułatwiając w ten sposób zdo-
bycie najbardziej poszukiwanych pozycji z zakresu literatury popular-
nonaukowej jak największej ilości oczekujących czytelników. 

Punkt Informacji Prawnej i Zawodowej 
    przy Wypożyczalni dla Dorosłych w Rynku 
– udziela podstawowej informacji w oparciu o zbiory biblioteczne, 
internet oraz system informacji prawnej. 

Amerykańska Biblioteka Depozytowa 
– utworzona przy Wypożyczalni dla Dorosłych przez Konsulat 
Generalny USA w Krakowie i Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we 
Wrocławiu, udostępnia wydawnictwa w języku angielskim popu-
laryzujące kulturę USA. 

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych 
– prowadzi edukację muzyczną, upowszechnia zbiory specjalne, 
rozwija działalność kulturalno-oświatową z  osobami niepełno-
sprawnymi i seniorami. 

Ekobiblioteka 
– popularyzuje zbiory dotyczące ekologii i ochrony środowiska. 

Ośrodek Informacji Ekologicznej  
– prowadzi edukację ekologiczną w  oparciu o  współpracę 
z  wszelkimi instytucjami i  organizacjami zajmującymi się tą te-
matyką. 

Filia nr 1 
– dzięki przystosowaniu lokalu do obsługi osób niepełnospraw-
nych rozwija działalność upowszechnieniową wśród tej grupy 
czytelników. Działający przy Filii Punkt Specjalistycznej Informa-
cji Biblioteczno-Bibliogra� cznej dla Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin udziela pomocy informacyjnej w oparciu o internet 
i zgromadzone materiały. 

Filia nr 2 oraz Czytelnia Naukowa 
– współpracują z czytelnikami głuchoniemymi.

Filia nr 3 
– działając w  środowiskach zagrożonych patologią społeczną, 
gromadzi zbiory i  rozwija formy pracy mające na celu przeciw-
działanie tym zjawiskom.

Filia nr 6
– prowadzi działalność popularyzatorską i czytelniczą, współpra-
cując z Klubem Miłośników Medycyny Niekonwencjonalnej.

Filia nr 7
– przyciąga swą ofertą szczególnie maluchy i ich opiekunów.

Filia nr 8
 - organizuje „Spotkania przy herbatce” dla seniorów i prowadzi 
bogatą edukację czytelniczą najmłodszych.

Filia nr 9 
 – dzięki przeniesieniu na ul. II Armii WP odnotowuje stały, wysoki 
wzrost liczby czytelników.

Filia nr 10 
 – popularyzuje książkę w formie tradycyjnej oraz „książkę mó-
wioną” wśród pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego. 

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 
– prowadzi edukację literacką poprzez organizowanie form pra-
cy z czytelnikiem dziecięcym.

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 
– prowadzi działalność edukacyjną na bazie bogatych zbiorów 
z zakresu pedagogiki, psychologii i pedagogiki specjalnej.
– prowadzi działalność edukacyjną na bazie bogatych zbiorów 
z zakresu pedagogiki, psychologii i pedagogiki specjalnej.

 ■ W Legnicy trwają inwestycje drogowe na śródmiejskim ciągu ulic Witelona i  Skarbka, na Jaworzyńskiej 
i  Grabskiego, przy Klubowej oraz na alei Orła Białego w  parku. W  czerwcu kończone będą ważne etapy ich 
realizacji. Tymczasem prace modernizujące lokalny układ komunikacyjny obejmą rejon osiedla Kopernik i ulicę 
Skośną w północnej części miasta.

ul. Plutona

ul. Skośna

ul. Galaktyczna

dodatkowe kratki ściekowe i kolejny odcinek 
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W wyborach do Parlamentu Europejskie-
go (25 maja) w legnickich lokalach wy-

borczych frekwencja wyniosła 22,99 procent. 
Upoważnionych do głosowania było 80 tys. 
324 osoby, a głos oddało 18 tys. 467 osób.

Legnica wchodzi w  skład Okręgu Wy-
borczego nr 12, który obejmuje wojewódz-
twa dolnośląskie i  opolskie. Głosowaliśmy 
na kandydatów wystawionych przez 9 ko-
mitetów wyborczych. 

Kogo wybraliśmy

Mongołowie znów w Legnicy

EUROPA I ŚWIATSAMORZĄD

W kwestii koszenia miejskiej trawy istnieją 
obok siebie dwa skrajne poglądy: libe-

ralny i purytański. Wedle pierwszego – niech 
trawa rośnie, bo gdzie małe mieszczuchy 
zobaczą, jak w naturze wygląda łąka z całym 
bogactwem traw, stokrotek, mleczy i różnych 
ziół. Wedle drugiego – kosić, kosić i  jeszcze 
raz kosić, najlepiej do spodu glebogryzarką. 
Wcale nie jest łatwo znaleźć tu rozsądny kom-
promis. A przecież wystarczyłby zdrowy roz-
sądek. Tymczasem poczciwa trawa urasta do 
rangi sezonowego tematu publicznej debaty.

W Legnicy trawy na terenach zielonych ko-
szone są systematycznie głównie ze względów 
estetycznych i dla zapewnienia bezpieczeństwa 
w sąsiedztwie pasów drogowych. Miasto utrzy-
muje i konserwuje prawie 230 ha terenów, które 
w znacznej mierze porastają trawy. 

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął koszenie 
w tzw. pasach drogowych już w marcu. Kon-
tynuował je w kwietniu, maju i czyni to nadal 
w  bardzo różnych częściach miasta, także 
przy arteriach wylotowych. ZDM na strzyże-
nie trawy, które odbywa się co najmniej trzy 
razy w roku, musi wydać niemal pół miliona 
złotych.  Koszeniem administrowanych przez 
siebie terenów zajmuje się również Zarząd 
Gospodarki Mieszkaniowej i  Wydział Infra-
struktury Komunalnej UM. Utrzymują i  kon-
serwują około 170 ha. Jednokrotne wyko-
szenie miejskiej trawy kosztuje 330 tys. zł. W 
ciągu wiosenno-letniego sezonu wydatek ten 
rośnie do prawie 2 mln  zł.

Swoją drogą, ile chodników można by za 
to wyremontować, ile ścieżek rowerowych 
zbudować… Ale trzeba kosić.

 ■ Może ponegocjujemy warunki zwrotu głowy naszego księcia Henryka Pobożnego? – zaproponował ambasado-
rowi Mongolii prezydent Legnicy. – A u was jej nie ma? – zdziwił się pan ambasador. – Archeolodzy nic o tym nie 
wiedzą – podsumował dyplomatyczne negocjacje Tadeusz Krzakowski.

Jego Ekscelencja Adiya Ganbaatar, am-
basador Mongolii w  Polsce, 14 maja br. 
złożył wizytę w Legnicy. Był gościem prezy-
denta. Pełni swą misję w naszym kraju od 
dwóch lat. Posługuje się płynną polszczy-
zną. – W  Legnicy jestem po raz pierwszy, 
a odwiedzenie miasta słynnej bitwy z 1241 
roku było moim marzeniem – podkreślił. 
Stwierdził, że Polacy i Mongołowie dobrze 
się rozumieją. Jego rodacy doceniają zna-
czenie polskich przemian demokratycz-
nych dla odzyskania niepodległości przez 
ich kraj. W ostatnich latach niezwykle szyb-
ko rozwija się współpraca gospodarcza obu 
państw, a wymiana handlowa podwaja się 
każdego roku. Wysoko cenione są w Mon-
golii: polski sukces gospodarczy, technolo-
gie, produkty i fachowcy. Wielu Mongołów 
studiuje i pracuje w Polsce. 

Gospodarz spotkania, Tadeusz Krzakowski, 
zapoznał gościa z rozwijającymi się w Legnicy 
branżami przemysłu i  gospodarki. Szeroko 
przedstawił legnickie przedsięwzięcia i inicja-
tywy kulturalne. – Jesteśmy otwarci i zaintere-
sowani możliwościami eksportu do Mongolii 
legnickich produktów kultury, wystaw, arty-
stów – mówił prezydent, wymieniając wysta-
wy srebra, muzealne, satyrykonowe, Zespół 
Pieśni i Tańca Legnica czy zespół Kyczera. 

– Możliwe jest również zorganizowa-
nie w Legnicy, np. w przyszłym roku, Dni 
Mongolii z  szeregiem wystaw i  imprez. 
Również środowiska biznesowo-gospo-
darcze mogą podejmować współpracę 
z  mongolskimi partnerami. Takie spotka-
nie może być owocne.

Ambasador z  zainteresowaniem przyjmo-
wał wszystkie te inicjatywy. Zaproponował po-

nadto możliwość podjęcia partnerstwa z  Le-
gnicą ze strony któregoś z mongolskich miast.

W kwietniu mieszkańcy Legnicy zebrali 
rekordowe ponad 203 tony odpadów segre-
gowanych. To bardzo poważny wzrost w po-
równaniu z poprzednimi miesiącami. Tenden-
cja ta ma szczególne znaczenie w kontekście 
wypełnienia norm unijnych, których nieprze-
strzeganie grozi karami. 

Dla porównania - w  marcu tego roku 
wyselekcjonowaliśmy 168 ton odpadów, 

a w styczniu 148 ton. Niewątpliwie wpływ na 
ten wzrost miała obniżka cen za odbiór śmie-
ci, która weszła w życie w lutym br. Miała ona 
zachęcić mieszkańców do segregacji i  to się 
udało. Grupa legniczan segregujących wzro-
sła ostatnio o 17 proc. (z 72 do 89 proc.). Miej-
my nadzieję, że ta tendencja nadal będzie 
miała charakter wzrostowy. 

Kwiecień był także pierwszym miesiącem 
po przerwie zimowej, gdy odbierano odpa-
dy biodegradowalne. Zebrano ich ponad 
91 ton. Z  kolei odpadów wielkogabaryto-
wych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego zebranych podczas przed-
świątecznych wystawek i  dowiezionych do 

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych było ponad 100 ton. Opakowań 
szklanych odzyskano w  kwietniu 43 tony, 
o  10 mniej niż miesiąc wcześniej. Niestety, 
jest sporo przypadków, że do pojemników 
na szkło mieszkańcy wrzucają inne śmieci 
domowe. Z tego powodu szkło wraz z nimi 
tra� ć musi na składowisko, a nie do ponow-
nego wykorzystania. Apelujemy do miesz-

kańców, by odpady wrzucać do odpowied-
nich pojemników. 

Biuro Gospodarowania Odpadami pro-
si legniczan o  wskazywanie miejsc, gdzie 
można dodatkowo ustawić jeszcze pojem-
niki na odpady szklane. Dzięki właśnie ta-
kim sugestiom sporo tych zbiorników poja-
wiło się już w różnych punktach miasta. 

BGOK sprawdza też, czy na posesjach 
i  ogródkach działkowych są odpowiednie 
pojemniki na odpady. Zdarzają się bowiem 
sytuacje, że prawie wszyscy lokatorzy zade-
klarowali segregowanie odpadów, jednak 
w rzeczywistości nie zadbali, by na ich posesji 
były pojemniki do segregacji. 

Jak co roku w  połowie maja roz-
poczęło się w  Legnicy wiosenne sa-
dzenie kwiatów rabatowych, które 
swymi kompozycjami ozdobiły wiele 
terenów zielonych. Na placu Słowiań-
skim, tradycyjnie już, powstał żywy, 
wzorzysty dywan. Barwnymi kwia-
tami obsadzone zostały rabaty m.in.: 
we francuskiej części parku, w rejonie 
ronda na Piekarach, na placu Wolno-
ści, Skwerze Orląt Lwowskich, w oko-
licy ulic Pocztowej i  Parkowej, na 
placu przed dworcem PKP, w rejonie 
Piłsudskiego, Górniczej i Neptuna. 

Na placu Powstańców Wielko-
polskich nowe kompozycje kwiato-
we zdobią trawniki. Ustawiono tu 
kwitnące wieże, podobnie jak przy 
ul. Złotoryjskiej. W Rynku, na ul. Naj-
świętszej Marii Panny, Złotoryjskiej 
i  innych śródmiejskich uliczkach la-
tarnie zdobią kwiatowe ample. 

W  tym sezonie miasto upiększa 
ponad 33 tys. posadzonych kwit-
nących roślin jednorocznych w  kil-
kudziesięciu gatunkach, za około 
60 tys. zł. Są to m.in.: pelargonie, 
petunie, dalie, begonie, aksamit-
ki, koleusy, lobelie, canny, żeniszki 
i sur� nie. Ogrodnicy stworzyli z nich 
wielobarwne kobierce i kompozycje 
w  różnych częściach miasta. Legni-
czanie i  turyści będą mogli cieszyć 
nimi oczy aż do jesieni. 

Miasto
w rozkwicie kwestii koszenia miejskiej trawy istnieją Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął koszenie 

Coroczna bujność traw

Coraz więcej odpadów segregujemy, 
choć nie wszyscy

do Parlamentu Europejskiego?
W naszym okręgu wyborczym mandaty 
do Parlamentu Europejskiego zdobyli: 
Bogdan Zdrojewski i  Danuta Jazło-
wiecka (PO), Dawid Jackiewicz i Ka-
zimierz Michał Ujazdowski (PiS), 
Lidia Geringer de Oedenberg (SLD) 
i  Robert Iwaszkiewicz (Kongres No-
wej Prawicy). 

klarowali segregowanie odpadów, jednak 
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połączyli w  arty-
styczną instalację „Człowiek 

o  wielu twarzach”, jurorzy 
wybrali wykutą przez Adama 
Piechowiaka z  Daszowa koło 

Imielna. To on otrzymał cen-
ne trofeum – „Srebrne Klu-
cze Legnicy”.

- Nad pomysłem maski 
długo się nie zastana-

wiałem – powiedział 
pan Adam. – 

Miała być radosna. Bo tak właśnie traktuję 
życie i ludzi. 

Wiele działo się na sąsiadującej z plene-
rową kuźnią scenie. Były tańce i  występy 
wokalistów z wciąż niesamowitym Piotrem 
Szczepanikiem na koniec. Dzieci jeździły 
na konikach i tych prawdziwych, i zmecha-
nizowanych, skakały na linach i  korzysta-
ły z  innych atrakcji. Bogatą ofertę i  pełne 
ręce roboty miały gastronomiczne kramiki, 
sprzedawcy regionalnych specjałów i  sa-
dzonek roślinnych. 

Wielkim sukcesem okazał się I Bieg Kowali 
na jedną kowalską milę. Zgłosiło się ponad 
250 zawodniczek i  zawodników, w  wieku 
od niemowlęcego do senioralnego. Wynik 
znakomity. Najmłodszy, Dawid Antoszek 
przejechał cały dystans w  wózku pcha-
nym przez rodziców - Ilonę I Kamila. 

- Od lat przychodzimy na turniej ko-
wali – mówi pani Ilona. – W tym roku po 

raz pierwszy z  czteromiesięcznym 
synkiem, bo chcemy mu pokazać 
fajną imprezę. Tutaj bardzo miło 
spędzamy czas, no i  są tłumy. Za 
rok też będziemy. 

Impreza przyciągnęła też go-
ści z  okolicznych miast. - Lubię 
patrzeć jak kowale kują, lubię 
zapach rozżarzonych węgli i gril-
lowanych kiełbasek, smak piwa 
i dobrą zabawę – zwierzał się pan 
Piotr z Jawora. – Po dobry relaks 
trzeba jechać do Legnicy. 

Ludzie z żelaza o wielu maskach

Kowale kuli żelazo, tworząc swoje arcy-
dziełka w deszczu i upalnym słońcu, a ty-

siące legniczan spacerowało i  odpoczywało 
wokół tej wielkiej parkowej kuźni, racząc się 
atrakcjami nie tylko spod znaku Hefajstosa. 

- Hefajstos może być zazdrosny – mówił 
twórca turnieju, dyrektor OSiR Andrzej Gąska. 
– Dobrze, że nie ciska w nas gromami swego 
ojca. Mój ojciec był kowalem, a turniej to tak-
że trochę ukłon w  stronę niekultywowanej, 
niestety, rodzinnej tradycji. To legnickie świę-
to kowali nie byłoby możliwe bez wielkiej po-
mocy i wsparcia samorządu. 

Przywilej określenia tematu pracy do-
mowej, czyli dzieła, z jakim kowale przyjeż-
dżają do Legnicy, mają zwycięzcy poprzed-
niej edycji. Przed rokiem Srebrne Klucze 
wykuli sobie Magdalena i  Marek Martuse-
wiczowie z  Lidzbarka Warmińskiego. Wy-
myślili nowy temat: Maska. 

- Chcieliśmy, żeby był inspirujący, pozwa-
lający na wypowiedź w  różnych kowalskich 
technikach. Człowiek miewa wiele twarzy. 
Nakłada wiele masek – mówi pani Magdale-
na. To ona, jako artysta metaloplastyk, zarazi-
ła męża kowalstwem. Na zawsze.

Nestor legnickiego turnieju, pan Franci-
szek Kopeć z Mórkowa koło Leszna, uprawia 
kowalską profesję od 54 lat. Jest mistrzem 
gry na kowadle. Przy dobrej pogodzie jego 
dźwięki wygrywane młotem słychać z sześciu 
kilometrów. - Jestem w Legnicy już trzynasty 
raz. I  będę tu przyjeżdżał, póki sił w  rękach 
i nogach wystarczy. Piękne miasto. Cudni lu-
dzie. Z sześciu kuźni w mojej gminie została 
tylko jedna. Nowoczesności się nie poddaję. 
Wciąż kuję ogrodzenia, balustrady, lemiesze, 
obręcze do furmanek, części do maszyn rol-
niczych. Nawet podkuwam konie. Może mój 
prawnuczek przejmie młot i kowadło…

Spośród żelaznych masek, które kowale 

 ■ Turniej kowali „O  Srebrne Klucze Legnicy”, organizowany od 15 lat przez Ośrodek Sportu i  Rekreacji, należy do 
najwyżej w  kraju cenionych imprez, ukazujących tradycje i  współczesność mistrzów kujących żelazo póki gorące. 
W majowy weekend (24-25 maja) pojawiło się w legnickim parku w wyjątkowo mocnej obsadzie aż 14 ekip z: Lidzbarka 
Warmińskiego, Piaseczna, Poznania, Daszkowa (dolnośląskie), Strzegomia, Gdańska, Mórkowa (lubuskie), Mosiny, 
Kościana, Januszkowic (podkarpackie), Lubinia (k. Gostynia), Koszalina, Zbąszynia (wielkopolskie) i  Gebersdorfu 
(Niemcy). Wszystkich witali, a  potem dziękowali za wspaniałą atmosferę prezydent Tadeusz Krzakowski wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Szynalskim. 

TRADYCJE

połączyli w  arty-
styczną instalację „Człowiek 

o  wielu twarzach”, jurorzy 
wybrali wykutą przez Adama 
Piechowiaka z  Daszowa koło 

Imielna. To on otrzymał cen-
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KULTURA

45. Turniej Legnica Cantat

W dniach 23-25 maja odbył się jubileuszo-
wy, 45. Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica 
Cantat. Honorowy patronat nad tym nale-
żącym do najstarszych i  najbardziej presti-
żowym turniejem chóralnym w Polsce objął 
Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Turniej istnieje od 1967 r. Zainicjował go 
nieżyjący już legnicki dyrygent i  animator 
ruchu muzycznego, Henryk Karliński. Legnica 
Cantat to jedyny w Polsce festiwal chóralny, 
który ma otwartą formułę - nie stawia uczest-
nikom warunków dotyczących repertuaru 
ani rodzaju zespołu wokalnego.

W  tym roku 13 chórów walczyło o  Ru-
binową Lutnię Jerzego Libana z  Legnicy, 
a turniejowi towarzyszyły liczne atrakcje dla 
mieszkańców. Chóry dziecięco – młodzie-
żowe śpiewały w  autobusach miejskich, 
wzbudzając szczery aplauz pasażerów, 
w Rynku stanęła niezwykła wystawa - labi-
rynt, ukazująca cantatowe tradycje i tajem-
nice, były animacje dla dzieci, a w niedzielę 
– koncerty w legnickich kościołach. Canta-
towe przesłuchania, koncerty i  inne wyda-
rzenia na żywo transmitowano na stronie 
Radia Plus Legnica Legnica.fm.

Rubinową Lutnię im. Jerzego Libana z Le-
gnicy - Grand Prix Ogólnopolskiego Turnieju 
Chórów Legnica Cantat 45, nagrodę pienięż-
ną w  wysokości 10.000 złotych oraz udział  
w  przyszłorocznej edycji turnieju, w  charak-

terze gościa specjalnego, zdobył Chór Akade-
micki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją 
Dariusza Zimnickiego. Przechodnią nagrodę 
Lutni chór wyśpiewał już po raz drugi. Jesz-
cze jedno zwycięstwo w  Legnicy i  trofeum 
przejdzie na własność zespołu, co zdarzyło 
się w  dotychczasowej historii turnieju zale-
dwie trzy razy. Dyrygentowi Chóru - Dariu-
szowi Zimnickiemu jury przyznało nagrodę 
specjalną, czyli zaproszenie do udziału w Jury 
Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica 
Cantat 46.

Złoty Dyplom, I  miejsce - Nagrodę im. 
Henryka Karlińskiego oraz nagrodę pieniężną 

w wysokości 5.000 złotych otrzymał Chór 
Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, pod dyrekcją Agnieszki Fran-
ków-Żelazny. Została ona uznana za najlep-
szego dyrygenta turnieju, otrzymując też na-
grodę Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr w Warszawie. 

Złoty Dyplom, II miejsce i Nagrodę Prezy-
denta Miasta Legnicy oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 3.000 złotych przyznano Zespo-
łowi Wokalnemu Befour z  Poznania. Złoty 
Dyplom, III miejsce - Nagrodę Dyrektora Le-
gnickiego Centrum Kultury oraz nagrodę 
pieniężną w  wysokości 1.000 złotych przy-
znano Żeńskiemu Zespołowi Wokalnemu 
Sigma z Bydgoszczy, pod dyrekcją Magdale-
ny Filipskiej oraz Zespołowi Solistów Lumen 

Vocale z  Poznania, pod dyrekcją Marianny 
Majchrzak.

- Jesteśmy dumni ze wszystkich Państwa 
słów uznania dla poziomu naszego turnieju 
– mówił, wręczający laureatom nagrody i wy-
różnienia, prezydent Tadeusz Krzakowski. 
-Wszystkim gratuluję wspaniałych osiągnięć 
i dziękuję za zgotowaną mieszkańcom miasta 
wielką muzyczną ucztę. 

PASJE

 ■ - Legnicki turniej to legenda, która pozostawia piętno na wszystkich uczestnikach – powiedział Piotr Szulc, dyrektor 
festiwalu chóralistyki w Międzyzdrojach. - Jeśli śpiewałeś w Legnicy, to znaczy, że osiągnąłeś wyżyny sztuki chóralnej.

W legnickim okręgu mamy prawie 1.700 myśliwych

Darz bór po legnicku
Myśliwi z  legnickiego okręgu Polskie-

go Związku Łowieckiego zorganizo-
wali w maju w Warmątowicach Sienkiewi-
czowskich I Spotkanie z Kulturą Łowiecką. 
Gościem tego środowiska był prezydent 
Tadeusz Krzakowski. 

- Istnieje sporo negatywnych stereoty-
pów i opinii o nas, myśliwych – przyznaje 
Ryszard Bryliński, łowczy okręgowy. – Je-
steśmy często piętnowani z powodu incy-
dentalnych wybryków nieodpowiedzial-
nych myśliwych. Musimy ten wizerunek 
zmienić np. poprzez edukację młodzieży. 
Pokazać, że wbrew złym językom łowiec-
two nie jest mordowaniem zwierzyny. 

Podczas tego spotkania padło wiele 
słów bardzo krytycznych wobec myśli-
wych, którzy oględnie mówiąc, nie po-
tra� ą utemperować swoich emocji czy 
instynktów w czasie polowań. I właśnie te 
pojedyncze przypadki rzutują później na 
całą rzeszę myśliwych, którzy opiekują się 
zwierzętami. - Nasze spotkanie ma na celu 
stworzenie klimatu do rozmowy o  kultu-
rze i  etyce łowieckiej - mówił Adam Wac, 
przewodniczący komisji kultury łowieckiej 
Okręgowej Rady Łowickiej w Legnicy. - Po-
stawienie jednak tezy, że każdy myśliwy to 
człowiek kulturalnie i etycznie postępują-
cy w czasie pracy w łowisku, byłoby daleko 
idące. Żeby ten obraz de� nitywnie zmie-
nić, musimy dawać wyraźny sygnał społe-
czeństwu, że myśliwy dzisiaj coraz rzadziej 
jest tropicielem, a staje się obrońcą i straż-
nikiem zwierzyny dziko żyjącej – dodaje. 

Na tę zwierzynę, niestety, polują też kłu-
sownicy. Ginie ona często w  strasznych mę-
czarniach. Walcząc z tą plagą, myśliwi zebrali 
ponad 1.500 wnyków, tzw. żelaz i innych urzą-

dzeń kłusowniczych. W lasach grasują 
również setki zdziczałych, bezpańskich 
psów, które zagryzają dzikie zwierzęta. 

Na naszych oczach tradycyjne my-
śliwskie pozdrowienie „Darz bór” zy-
skuje humanitarne znaczenia. 

Przedstawiamy informacje staty-
styczne, które pokazują, że oprócz 
polowań legniccy myśliwi wykonu-
ją wiele innych prac dla dobra lasu 
i jego mieszkańców.

Rubinową Lutnię im. Jerzego Libana z Legnicy zdobył Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej

Okręg legnicki Polskiego Związku Łowieckiego istnieje od 1975 r. 
Obejmuje sześć powiatów: głogowski, polkowicki, lubiński, legnic-
ki, złotoryjski i  jaworski. Działa w  nim 37 kół, zrzeszających 1.684 
myśliwych. 

W  ubiegłym roku myśliwi przepracowali ponad 51 tysięcy godzin przy 
dokarmianiu zwierzyny oraz zagospodarowywaniu i ochronie łowisk. Na 
prowadzenie gospodarki łowieckiej koła wydały przeszło 2 mln 200 tys. 
zł. Pieniądze przeznaczono na: zagospodarowanie obwodów (800 tys. zł), 
odszkodowania za zniszczenia powstałe w uprawach rolnych (870 tys. zł), 
dokarmianie i poprawę bytowania zwierzyny (840 tys. zł). Myśliwi upra-
wiają 371 ha poletek, obsiewanych zbożami i innymi roślinami przezna-
czanymi na dokarmianie zwierząt. W minionym roku na ich dożywienie 
zgromadzili 203 tony karmy. 

W obwodach łowieckich legnickiego okręgu PZŁ żyje ponad 16 tys. sa-
ren, 4 tys. dzików, 5 tys. zajęcy, 1.700 jeleni, 15 wilków, 30 cietrzewi, 500 
jastrzębi gołębiarzy i jest około 150 stanowisk bobrów. 

zaliczony śpiewająco
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Dialog prezydenta z mieszkańcami 
osiedli Kopernika

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIASPOTKANIA I DEBATY

P rezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się 
(13 maja) w Szkole Podstawowej nr 7 przy 

ul. Polarnej z mieszkańcami osiedli Kopernik 
I i II. Była to czwarta w tym roku debata w ra-

mach cyklu konsultacyjnego „Bliżej legniczan 
i ich spraw”. W wypełnionej po brzegi sali pre-
zydentowi towarzyszyli jego zastępcy, grupa 
radnych, dyrektorzy wydziałów Urzędu Mia-
sta, ZGM, ZDM oraz przedstawiciele policji 
i Straży Miejskiej. 

Podczas poprzedniego spotkania w  tym 
samym miejscu, które odbyło się w  maju 
minionego roku, mieszkańcy zgłaszali swoje 
postulaty i wnioski. Była w nich mowa m.in. 
o objęciu częstszymi patrolami przez policję 
i  Straż Miejską rejonów ulic Horyzontalnej, 
Heweliusza, Koziorożca i Galaktycznej, gdzie 
dochodziło do zakłócania porządku, zwłasz-
cza przez młodzież. Proszono o  wycięcie 
suchych drzew na placu zabaw przy ul. Hory-
zontalnej, postulowano udrożnienie kanali-
zacji w rejonie Osi Kartuskiej czy uzupełnienie 
ubytków w jezdni na ul. Kosmicznej. 

Prezydent omówił realizację postulatów 
zgłoszonych przez mieszkańców. Poinformo-
wał, że funkcjonariusze policji i  Straży Miej-
skiej w  rejonie wspomnianych ulic podjęli 
ponad 60 interwencji. 13 osób zostało ukara-
nych mandatami. Po uzyskaniu stosownych 
pozwoleń drzewa zostały wycięte, kanali-
zację udrożniono, a  ubytki w  jezdni zostały 
uzupełnione. Poinformował też, że na swoje 
pismo w podnoszonej przez starszych miesz-
kańców osiedla sprawie utworzenia w legnic-
kim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
oddziału lub przychodni geriatrycznej otrzy-
mał negatywną odpowiedź. Według dyrekcji 
szpitala placówka posiada za mało lekarzy 
i średniego personelu o tej specjalizacji. 

Tadeusz Krzakowski, podobnie jak na 
innych spotkaniach, omówił realizację ubie-
głorocznego oraz tegorocznego budżetu. 
W tym roku środki przeznaczone na inwesty-
cje wzrosną aż do ponad 56 mln zł, z czego 
przeszło 70 procent zostanie przeznaczone 
na przedsięwzięcia drogowe. 

Rozpoczęła się już przebudowa ul. Jawo-
rzyńskiej i alei Orła Białego w parku Miejskim. 
Zaawansowane prace trwają na ulicach Wite-
lona i Skarbka oraz Klubowej, gdzie powstają 

drogi dojazdowe i  parking. Budowany jest 
zintegrowany system zarządzania ruchem 
i  transportem publicznym. Niebawem roz-
poczną się ważne inwestycje drogowe na ul. 
Moniuszki, Galaktycznej, Sikorskiego, a także 
na osiedlu Piekary B. Ważnymi przedsięwzię-
ciami są także kolejny etap remontu Akade-
mii Rycerskiej i  modernizacja budynku Ze-
społu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Na 

przywrócenie dawnej świetności Akademii 
Rycerskiej miasto wydało już ponad 40 mln 
zł własnych środków. Pomoc państwa była 
niewielka. Obecnie prowadzone są prace 

w pięknej Sali Królewskiej. Odrestaurowanie 
jej pochłonie prawie 5 mln zł. Z kolei budynek 
ZSE-M, położony w centrum miasta, po reno-
wacji znowu będzie perełką architektoniczną.

W  kolejnej części spotkania prezydent 
poinformował o  rozpoczęciu drugiej edycji 
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy 
z  uczestników spotkania otrzymał materiały 
informacyjne, dotyczące LBO. Przypomnij-
my, że mieszkańcy tego rejonu w  poprzed-
niej edycji projektu LBO wybrali do realizacji 
plac zabaw „Wioska słowiańska”. Prezydent 
zachęcał mieszkańców do zgłaszania w tym 
roku kolejnych wniosków dotyczących lokal-
nej infrastruktury, które zostaną zrealizowane 
z budżetu roku 2015. 

Wiele podnoszonych kwestii wywoły-
wało ożywioną, czasami wręcz emocjonal-
ną dyskusję. Emocje wzbudzał zwłaszcza 
niedobór miejsc parkingowych w  rejonie 
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. Uczestnicy spo-
tkania zgłaszali też inne wnioski i postulaty. 
Dotyczyły one m.in. doposażenia placu za-
baw przy kościele Królowej Polski i  zajęcia 
się kierowcami parkującymi auta w obrębie 
skrzyżowań. Dopytywano się także, jakie są 
plany wobec zabytkowego tramwaju stoją-
cego przed dawną zajezdnią. 

- Ten pojazd zostanie wyremontowany 
i ustawiony jako atrakcja historyczna w innym 
punkcie miasta. Jest wiele możliwości jego 
nowej lokalizacji. Jedna z  nich to torowisko 
na ul. Wrocławskiej – powiedział prezydent. 
Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców po-
stulaty zostaną wnikliwie rozpatrzone i w mia-
rę możliwości zrealizowane.

Kolejne spotkanie konsultacyjne zapla-
nowane jest na 17 czerwca br. o godz.17.00 
w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Grab-
skiego 5. Dotyczy ono spraw mieszkańców 
rejonu osiedli Wielogórska i  Sienkiewicza, 
Przybkowa oraz okolic ul. Jaworzyńskiej od 
ul. Grabskiego do obwodnicy zachodniej. 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
R ada Miejska odbyła ostatnio dwie sesje: 

comiesięczną (26 maja) i  uroczystą (2 
czerwca). Ta pierwsza, absolutoryjna, należy 
do najważniejszych w  roku. Radni głosują 
nad udzieleniem skwitowania prezydentowi 
z wykonania budżetu miasta za rok poprzed-
ni. Nie inaczej było 26 maja br., gdy na po-
rządku dziennym stanął wniosek o  udziele-
nie absolutorium prezydentowi Tadeuszowi 
Krzakowskiemu za realizację uchwały budże-
towej w roku 2013. 

Stanowisko Rady było jednoznaczne. 
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
pozytywnie zaopiniowanym przez Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu, Prezydent Tadeusz 
Krzakowski uzyskał absolutorium. 

Łącznie 19 radnych z Komitetu Wybor-
czego Wyborców Tadeusza Krzakowskie-
go, Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej i  jeden niezależny 
głosowało „za”. Przeciwnych skwitowa-
niu finansowego działania organu wyko-
nawczego gminy w minionym roku było 
troje radnych Prawa i  Sprawiedliwości. 
Jeden niezależny wstrzymał się od głosu 
bez podania przyczyn. 

Wcześniej Rada takim samym stosun-
kiem głosów przyjęła i  zatwierdziła spra-
wozdanie � nansowe miasta oraz sprawoz-
danie z  wykonania budżetu za rok 2013. 
Dokumenty te miały pozytywną opinię 
wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej.

Na koniec roku 2013 budżet Legnicy 
po stronie dochodów zamknął się kwotą 
408.717.387,14 zł (plan zrealizowany w  99,82 
proc.). Większość stanowiły dochody własne 
gminy (55,4 proc.), które w porównaniu z ro-
kiem 2012 wzrosły o 3 proc. Wydatki budżeto-
we w minionym roku to kwota 395.708.468,50 
zł (96,66 proc. planu). Największe nakłady 
miasto poniosło na oświatę i  wychowanie – 
łącznie ponad 175,3 mln zł (44,31 proc. ogółu). 
Miejsce drugie zajmuje w  tym zestawieniu 
pomoc społeczna – około 77 mln zł (19,47 
proc. ogółu). Ponad 35 milionów przeznaczo-
no na cele inwestycyjne i remontowe, zwłasz-
cza w  dziedzinie transportu i  infrastruktury. 
Bezpieczny i  zmniejszający się był w  2013 
roku poziom zadłużenia. Realizacja budżetu 
zakończyła się w 2013 roku wygospodarowa-
niem nadwyżki w wysokości ponad 13 mln zł.

Uzyskanego absolutorium pogratulo-
wał prezydentowi przewodniczący Rady 
Jan Szynalski. Z kolei Prezydent Tadeusz 
Krzakowski podziękował radnym za za-
ufanie i  wsparcie w  realizacji ubiegło-
rocznego budżetu. Podziękował również 
swym współpracownikom i  służbom 
finansowym za profesjonalne działanie.       

- Wykonując budżet, skutecznie dbaliśmy 
o  rozwój inwestycji, remontów, edukacji 
i  innych dziedzin życia miasta, by mogło 
ono funkcjonować na wysokim pozio-
mie. Pozytywne skwitowanie to dla mnie 
ważny powód do satysfakcji – powiedział 
Tadeusz Krzakowski. 

Podczas tej sesji radni przyjęli kilka 
uchwał, między innymi w  sprawie opła-
ty za korzystanie z  wychowania przed-
szkolnego w  przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez miasto. Jednogło-

śnie zaakceptowano prezydencki projekt 
uchwały wprowadzający niższe opłaty za 
pobyt w  tych placówkach dzieci mniej 
zamożnych rodziców. Od 1 września ro-
dziny, w  których dochód na osobę nie 
przekracza 504 złotych miesięcznie, 
zyskają nawet 50-procentową ulgę. Do-
tyczyć to będzie również rodzin dzie-
ci z  orzeczoną niepełnosprawnością, 
w  których miesięczny dochód na osobę 
nie przekracza 583 zł. Uchwała ogranicza 
też wymogi formalne. Od nowego roku 
szkolnego, by uzyskać ulgę, wystarczy 
złożyć odpowiednie oświadczenie. 

Jak każdego roku, bardzo uroczystą 

oprawę miała sesja RM poświęcona wy-
różnieniu osób szczególnie zasłużonych 
dla miasta. Odbyła się 2 czerwca w  sali 
Teatru Modrzejewskiej. Tytułem Hono-
rowego Obywatela Miasta Legnicy ob-
darowano pośmiertnie pana Wacława 
Makowskiego. Pięciu osobom: Kazimie-
rzowi Bieleckiemu, Monice Kuligowskiej, 
Beacie Łabowicz, Tadeuszowi Spendow-
skiemu i  Władysławowi Szudrowiczowi 
wręczono odznaki „Zasłużonego dla Le-
gnicy”. 

(Sylwetki wyróżnionych publikowaliśmy 
w kwietniowym numerze „Legnicy.eu” i na 
stronie www.legnica.eu z 1 kwietnia br.).

Prezydent Tadeusz Krzakowski otrzymał absolutorium za 2013 rok, rodzice mniej zapłacą za przedszkola, zasłużeni dla Legnicy mieszkańcy 
uroczyście uhonorowani

w pięknej Sali Królewskiej. Odrestaurowanie 
jej pochłonie prawie 5 mln zł. Z kolei budynek 
ZSE-M, położony w centrum miasta, po reno-
wacji znowu będzie perełką architektoniczną.

W  kolejnej części spotkania prezydent 
poinformował o  rozpoczęciu drugiej edycji 
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy 
z  uczestników spotkania otrzymał materiały 
informacyjne, dotyczące LBO. Przypomnij-
my, że mieszkańcy tego rejonu w  poprzed-
niej edycji projektu LBO wybrali do realizacji 
plac zabaw „Wioska słowiańska”. Prezydent 
zachęcał mieszkańców do zgłaszania w tym 
roku kolejnych wniosków dotyczących lokal-
nej infrastruktury, które zostaną zrealizowane 
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„Rycerze wolności, strażnicy praw. Szlach-
ta na Śląsku w  średniowieczu i  czasach no-
wożytnych” – to tytuł wystawy uroczyście 
otwartej w Legnicy 23 maja br. Jest ona czę-
ścią składową monumentalnego projektu 
„Szlachta na Śląsku”. Komplementarne eks-

pozycje przygotowano we Wrocławiu („Opie-
kunka kotliny jeleniogórskiej. Działalność 
hrabiny Friederike von Reden”) i  w  Görlitz 

(„Trwanie wśród przemian. Szlachta na Śląsku 
i Górnych Łużycach od XVIII w.”). 

Do Legnicy przybyło ciężkozbrojne, śre-
dniowieczne rycerstwo na koniach. Tym ra-
zem nie broniło murów miasta, lecz witało 
mieszkańców i  liczne grono znamienitych 

gości. Byli wśród nich: Minister Kultury i Nauki 
Saksonii, pani Sabine von Schorlemer, Ad-
ministrator Apostolski, biskup Stefan Cichy, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, licz-
nych muzeów, potomkowie śląskich rodów 
szlacheckich z  baronem Sigismundem von 
Zedlitzem, przyjacielem Legnicy i autor sce-
nariusza wystawy prof. dr Jan Harasimowicz, 
historyk sztuki z Uniwersytetu Wrocławskie-
go, badacz i  znawca dziejów oraz kultury 
Śląska. Wszystkich witał dyrektor Muzeum 
Miedzi Andrzej Niedzielenko. 

- Jestem pewien, że Legnica z  powodu 
tej wystawy stanie się celem wielu „pielgrzy-
mek” ludzi ciekawych wielkiej historii – mó-

wił na wernisażu prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – Nasze miasto nie wymaga bowiem 
świadectwa szlacheckości. Przez 500 lat było 
stolicą księstwa, którym władała śląska linia 
dynastii Piastów. Nad miastem góruje od stu-
leci Zamek Piastowski – najstarsza w  Polsce 
murowana rezydencja. To z niej na bój z Mon-
gołami wyruszyło europejskie rycerstwo pod 
wodzą księcia Henryka Pobożnego w  roku 
1241. Z zamkiem wiążą się losy świętej Jadwi-
gi, która wedle legendy zamieszkiwała słyn-
ną Zieloną komnatę. Niedawno z pietyzmem 
odrestaurowaliśmy to miejsce. Była też Legni-
ca liczącym się na Śląsku ośrodkiem kształce-
nia młodzieży szlacheckiej, przyciągającym 
elitę studentów z ościennych państw w mury 
Akademii Rycerskiej, którą miasto szczyci się 
już od ponad 300 lat. Wkrótce zakończymy 
remont tej perły architektury barokowej. 
Z Akademii Rycerskiej tylko krok dzieli nas od 
Mauzoleum Piastów, będącego pomnikiem 
dynastii rządzącej na Śląsku i  w  Królestwie 
Polskim. Szlachectwo zobowiązuje nas do 
dziś – podkreślił Tadeusz Krzakowski.

Na wystawie zobaczyć można obrazy, 
gra� ki, rzeźby, tkaniny, wyroby złotnicze, me-
dale, mapy, rękopisy, starodruki, przedmioty 
codziennego użytku i  meble pochodzące z   
kilkudziesięciu muzeów, bibliotek, archiwów 
i kościołów. Wiele z nich pokazywanych jest 
po raz pierwszy. Ekspozycję wzbogacają 
treściowo i ikonogra� cznie prezentacje mul-
timedialne z  wizerunkami przedstawicieli 
śląskiego stanu szlacheckiego, ich siedzib 
i rezydencji.

Wszystkie artefakty z  życia i  działalności 
śląskiej szlachty będzie można podziwiać 
w Legnicy do 9 listopada.

Szlachectwo zobowiązuje

MUZEALIA

 ■ Trzy lata przygotowań przez ponad 40 różnych instytucji z  Polski i  Niemiec, dziesiątki 
zaangażowanych naukowców i muzealników z trzech miast: Legnicy, Wrocławia i Görlitz, 320 
unikalnych eksponatów zgromadzonych na powierzchni 700 m2. Tak wielkiej i  prestiżowej 
wystawy w legnickim Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było.

Największa wystawa w historii Muzeum Miedzi

Kto miał pracę, ten miał ciężko. Wypłatę do domu przynosił w… wiklinowym koszu!

Jak legnickie dolary

 ■ Któż z nas nie chciałby być milionerem albo miliarderem? W 1923 roku legni-
czanie takich marzeń mieć nie musieli, oni po prostu nimi byli. Wszystko za 
sprawą galopującej od drugiej połowy tego roku in� acji, która w kolejnych 
tygodniach przerodziła się w hiperin� ację.

P ięć lat po zakończeniu wojny rząd berliń-
ski nie potra� ł zapanować na � nansami 

publicznymi, nie nadążając z drukiem odpo-
wiednich nominałów państwowych bankno-
tów. Bardzo niestabilna sytuacja polityczna, 
znaczny spadek produkcji, wzrost bezrobo-
cia i obciążenia kontrybucyjne powodowały 
gwałtowny wzrost cen. Od września za pod-
stawowe artykuły spożywcze trzeba było 
płacić miliony, a  od października miliardy 
marek. Nie po raz pierwszy w historii to wła-
dze miejskie, powiatowe i  gminne musiały 
przejąć zadanie emisji zastępczych środków 
pieniężnych.

Legniczanie jak chomiki

Niespełna dekadę wcześniej, po wybuchu 
pierwszej wojny światowej, wiele zarządów 
miast i � rm zajęło się emisją własnych bonów 
płatniczych, które miały za zadanie uzupeł-
nić lukę po drobnych znikających monetach 
obiegowych. Te bite były przez państwowe 
mennice w  miedzi, srebrze i  złocie, co po-
wodowało, że społeczeństwo instynktownie 
zaczęło masowo je „chomikować”. Władze 
Legnicy, aby na pewien czas uporządkować 
sytuację pieniężną w mieście, w marcu 1917 r. 
wypuściły do obiegu bony o nominale 50 fe-
nigów. Później do 1920 r. pojawiły się kolejne 
nominały 10 i 25 fenigów oraz bony 10-mar-
kowe. We wrześniu 1922 r. podjęto decyzję 
o  wypuszczeniu do obiegu jednej emisji 
bonów o nominale 500 marek. Tym samym 
Legnica wróciła do swoich średniowiecz-
nych tradycji menniczych, kiedy to do 1623 r. 
w mieście bito własną monetę.

Walka z czasem

Początek załamywania się wartości nie-
mieckiej waluty nastąpił w  sierpniu 1923 r. 
Kurs marki na giełdach krajowych i zagranicz-
nych gwałtownie się pogorszył, powodując 
powszechny chaos w  państwie. Drastyczny 
spadek siły nabywczej będących w  obiegu 
banknotów powodował brak odpowiednich 
nominałów pieniądza papierowego, który 
mógłby zaspokoić potrzeby rynkowe. Le-
gnicki magistrat postanowił wówczas o prze-
drukowaniu starych, wykupionych bonów 
z 1922 r., nadając im nominał 1 miliona ma-
rek. Jednocześnie w  pośpiechu drukowano 
jednostronne bony o  nominałach jedno- 

i  pięciomilionowych. W  połowie września 
doszło do sytuacji, gdy wydawane przez mia-
sto bony, w momencie ich wypuszczania do 
obiegu były wyprzedzane przez dewaluację, 
przez co stawały się bezużyteczne.

Portfel nie wystarczył

We wrześniu ceny zmieniały się z  tygo-
dnia na tydzień, w  październiku z  dnia na 
dzień, a w listopadzie z godziny na godzinę. 
Szczęściarzom, którzy jeszcze zachowali pra-
cę, sam portfel nie wystarczał do przecho-
wywania pensji. Wypłatę przynoszono do 
domu w wiklinowych koszach, i to kilka razy 
w  tygodniu. 20 października do obiegu tra-
� ły pierwsze legnickie bony z dziewięcioma 
i dziesięcioma zerami w nominale. Kulmina-
cyjny moment przypadł 16 listopada, kiedy 
magistrat wydał bon o nominale biliona ma-
rek!

Dolar powstrzymał chaos

Chaos powodował coraz większe napię-
cia społeczne. Stanęły legnickie tramwaje, 
wiele fabryk i sklepów zamknęło działalność. 
Ludzie z  godziny na godzinę tracili majątki. 
W listopadzie rząd w Berlinie podjął wreszcie 
kroki zmierzające do opanowania sytuacji. 
Zezwolono na druk bonów stałowartościo-
wych, których wartość uzależniona była od 
dolara. Ich nominały zostały wyrażone w „zło-
tych markach” i  „złotych fenigach”. Wartość 
jednej złotej marki równa była 10/42 do-
lara. W  obiegu znalazły się bony wydane 
przez Bank Komunalny we Wrocławiu oraz 
„notgeldy” legnickiej fabryki włókienniczej 
Schlottmann & Co. Te ostatnie były na tyle 
skuteczne w walce z trudnościami związany-
mi z regulowaniem płatności czy wypłat dla 
pracowników, że honorowane były w więk-
szości liczących się zakładów i fabryk w mie-
ście. Pensję w „złotych markach” Schlottman-
na otrzymywali m.in. pracownicy legnickiej 
elektrowni, zakładu włókienniczego Mercur, 
fabryki zabawek Moritza Pappe czy osoby 
zatrudnione w fabryce fortepianów Eduarda 
Seilera. Po ustabilizowaniu sytuacji i wprowa-
dzeniu przez ministerstwo � nansów marki 
rentowej, z końcem stycznia 1924 r. wycofano 
z  obiegu wszystkie bony zastępujące dotąd 
o� cjalny pieniądz.

 ■ Marcin Makuch (Liegnitz.pl)

powstrzymały kryzys Skup złomu... papierów wartościowych.

Dobra gospodyni zawsze wie 

Dobra gospodyni zawsze wie 

Dobra gospodyni zawsze wie jak wykorzystać nadwyżki 
jak wykorzystać nadwyżki 
jak wykorzystać nadwyżki w domowym budżecie.
w domowym budżecie.
w domowym budżecie.

Legnicki bon z 1922 r. ze zmienionym nominałem.

Legnicki bon o nominale 100 miliardów marek.

Bon o nominale 5 miliardów marek wydany przez legnicki magistrat.
Bon o nominale 5 miliardów marek wydany przez legnicki magistrat.

Złota marka � rmy Schlottmanna.
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treściowo i ikonogra� cznie prezentacje mul-
timedialne z  wizerunkami przedstawicieli 
śląskiego stanu szlacheckiego, ich siedzib 

Wszystkie artefakty z  życia i  działalności 
śląskiej szlachty będzie można podziwiać 
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Studenci przez trzy 
majowe dni rządzili miastem. Wyszło 

im to całkiem dobrze, czego widocznym 
przykładem jest Kaczawa, która nadal 

płynie swoim nurtem.
Juwenalia to już wieloletnia le-

gnicka tradycja. Barwny pochód stu-
dentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona przybył pod 
Ratusz. Królowa Karolina Biegalska i król 

Mariusz Jaskot udali się do prezydenta Tade-
usza Krzakowskiego z  prośbą o  przekazanie 
kluczy do bram miasta. Brać studencka bez-
ceremonialnie wykrzykiwała w  korowodzie 
swoje żądania – Panie prezydencie, oddaj 
klucze. Prezydent zapytał kilku mieszkańców 
odpoczywających przy ulicy Najświętszej Ma-
rii Panny – Panowie, oddać młodzieży klucze? 
– Oczywiście – odparli. I  tak studenci objęli 
władanie miastem. 

Ceremonia przekazania odbyła się przed 
� gurą „Filipka”, satyrykonowego patrona. 
W  specjalnej proklamacji brać studencka 
napisała: „Postaramy się wam ukazać, 
co znaczy student na tronie 
z  mieczem. Obiecujemy, że 
po zakończeniu zabawy 
miasto oddamy w nie-
naruszonym stanie, 
a  Kaczawa nadal 
będzie płynąć 
swoim nurtem”.

- Życzę wam 
doskonałej, ale 
i  rozsądnej za-
bawy. Niech to 
będzie czas wy-
tchnienia od nauki 
– pozdrowił wszyst-
kich Tadeusz Krza-
kowski, dodając, że śro-

dowisko akademickie i studenckie to nadzieja 
na dalszy rozwój miasta. 

Królowa i  król Juwenaliów powiedzieli, 
że ceremonia była dla nich trochę stre-

sująca. - Taki tłum ludzi. Ale to 
szybko minęło – mówi kró-

lewska para. – Podczas 
przemarszu mieszkań-

cy byli wobec nas 
bardzo serdeczni. 

Teraz czas na za-
bawę. Juwenalia 
są dla nas od-
skocznią od zajęć 
i egzaminów. 

Przez dwa dni 
studenci żyli zaba-

wą, imprezami oraz 
koncertami muzyki 

alternatywnej i klubo-
wej na dziedzińcu PWSZ. 

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

16/17.06 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

17/18.06 „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76/724-87-87

18/19.06 „Farmed” ul. Złotoryjska 16/18, tel. 76/862-08-96

19/20.06 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

20/21.06 „DRIVE” ul. Wrocławska 155, tel. 76/723-15-79

21/22.06 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76/721-35-65

22/23.06 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76/722-16-00

23/24.06 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76/724-43-36

24/25.06 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76/721-18-88

25/26.06 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 76/712-52-56

26/27.06 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

27/28.06 „Remedium” ul. Radosna 48, tel. 76/854-72-51

28/29.06 „Cefarm” ul. Izerska 35, tel. 76/856-47-87

29/30.06 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

30.06/01.07 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D, tel. 76/856-47-96

01/02.07 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

02/03.07 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

03/04.07 „DGA – 2” ul. Iwaszkiewicza 1, tel. 76/855-30-12

04/05.07 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

05/06.07 „Pod Różą” ul. Przybosia 5, tel. 76/722-52-59

06/07.07 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30, tel. 76/862-01-10

07/08.07 „dr Zdrowie” ul. Piłsudskiego 84, tel. 76/ 855-37-87

08/09.07 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14, tel. 76/723-36-39

09/10.07 „Przyjazna” ul. Marsa 30, tel. 76/854-27-39

10/11.07 „Apteka Tarnina” ul. Okrzei 14A, tel. 76/743-95-57

11/12.07 „Libra” ul. Słoneczna 2, tel. 76/856-20-34

12/13.07 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8, tel. 76/721-83-00

13/14.07 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1, tel. 76/856-02-73

14/15.07 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

Dyżury aptek

Apteki w Legnicy pełnią dyżury rotacyjnie według poniższego harmonogramu. 
Dyżury nocne od poniedziałku do soboty trwają od godz. 21. do 8., a w niedziele 
od 20. do 8. Informacja o dyżurach aptek dostępna jest również na stronie 
internetowej www.legnica.eu.

Telefony alarmowe Urząd Miasta

Co i gdzie w Urzędzie Miasta

 ■ Policja                                                                                                                                 997, 112, 76 876 15 10
 ■ Straż pożarna                                                                                                                            998, 76 8523661
 ■ Pogotowie ratunkowe                                                                                                      999, 76 723 01 41
 ■ Straż Miejska                                                                                                                            986, 76 72 33 180
 ■ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                        76 72 21 392; 76 86 22 021
 ■ Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
– Pogotowie Ratunkowe                                                                                                   112, 76 8713286

 ■ Pogotowie energetyczne                                                                                               991, 76 866 84 18
 ■ Pogotowie gazowe                                                                                                             992, 76 850 90 00
 ■ Pogotowie ciepłownicze                                                                                                 993, 76 856 82 00
 ■ Pogotowie wodno – kanalizacyjne                                                                         994, 76 855 48 00

 ■ Kancelaria                         
76 72 12 199

 ■ Sekretariat Prezydenta          
76 72 12 100, 76 72 12 101

 ■ Miejski Rzecznik Konsumentów              
76 72 12 138

 ■ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 76 72 12 241) 
– m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny poziom hałasu, 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rejestracja psów ras 
agresywnych.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
– m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportu, opłata skarbowa, opłata od posiadania psa.

 ■ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 76 72 12 250) 
– m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: karty parkingowe, 
turnusy rehabilitacyjne, usuwanie barier, współpraca z placówkami 
opiekuńczo–wychowawczymi. 

 ■ Wydział Infrastruktury Komunalnej (tel. 76 72 12 331) 
– m.in.: interwencje lokatorskie, zasady korzystania z przystanków 
autobusowych, odnowa zieleni średniej i wysokiej, materiał nasadzeniowy 
dla np. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

 ■ Wydział Geodezji i Kartogra� i (tel. 76 72 33 173) 
– m.in.: sprawy związane z geodezją, kartogra� ą, mapami do celów 
prawnych, projektowych, wypisy z dokumentów państwowych. 

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. 76 72 12 310) 
– m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, przekształcanie użytkowania 
wieczystego w prawo własności, dzierżawa gruntów, wydawanie zgody na 
dysponowanie nieruchomością.

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa 
(tel. 76 72 12 318) – m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu miej-
scowego, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia 
na budowę, rozbiórkę, na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub lokalu.

 ■ Wydział Oświaty Kultury i Sportu (tel. 76 72 12 230) 
– m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, akty założycielskie, reje-
stracja klubów sportowych, upowszechnianie kultury � zycznej i turystyki, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Urząd Stanu Cywilnego (tel. 76 72 33 375) – m.in.: zgłaszanie urodzin 
dziecka, zgonów, zawieranie związków małżeńskich.

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 270) – m.in.: ewidencja 
działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, 
wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (tel. 76 72 33 
301) – m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i powyżej dla celów 
pozarentowych, zatrudnieniowych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 
karty parkingowej, zaświadczenia uprawniające do ulg 
w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
e-mail: kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu

STREFA SENIORA, STREFA MŁODYCH

Studenci rządzili w mieście

W marcu br. Rada Miejska Legnicy przyję-
ła uchwałę w sprawie powołania Miej-

skiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. 
Zgodnie ze statutem o składzie nowej Rady 
decydowali delegaci I  Forum Wyborcze-
go Legnickich Seniorów, które odbyło się 3 
czerwca br. w  Klubie Nauczyciela. Z  uczest-
nikami Forum spotkał się prezydent Tadeusz 
Krzakowski. 

W  skład I  Forum weszło 29 delegatów 
będących przedstawicielami: organizacji 
pozarządowych i  innych podmiotów pro-

wadzących działalność pożytku publicz-
nego, podmiotów i instytucji działających 
na rzecz osób starszych, w tym organiza-
torów legnickich uniwersytetów trzeciego 
wieku, klubów seniora działających przy 
podmiotach i  instytucjach funkcjonu-
jących w  Legnicy oraz sekcji emerytów 
i  rencistów działających przy związkach 
zawodowych prowadzących działalność 
na terenie miasta.

Delegaci Forum, poprzez tajne gło-
sowanie, z  grona 19 zgłoszonych kan-
dydatów wybrali na dwuletnią kadencję 
członków Miejskiej Rady Seniorów w Le-
gnicy w następującym składzie:

1. Ewa Bancarzewska,
2. Anna Bielachowicz,
3. Anna Bukowska,
4. Elżbieta Chucholska,
5. Mikołaj Dąbrowski,
6. Barbara Galant,
7. Krystyna Koronowicz,
8. Jan Maciej Lipiec,
9. Ewa Malorny,
10. Witold Pastor,
11. Danuta Przechera,
12. Janina Tumaszewicz.

Do tego składu, zgodnie ze statutem 
MRS, dołączą trzy osoby reprezentują-
ce uniwersytety trzeciego wieku oraz 
dwie osoby wytypowane przez prezy-
denta Legnicy. Rada konstytuuje się na 
pierwszym posiedzeniu, wybierając ze 
swojego grona przewodniczącego, jego 
zastępcę oraz sekretarza. 

Seniorzy wybrali swą reprezentację
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17.06 (wtorek)
Koncert No Longer Music, godz. 20.30, dziedziniec 

Akademii Rycerskiej (ul. Chojnowska 2), wstęp wolny. 
18.06 (środa)

Folk Day i Dzień Ekobiblioteki, godz. 11,00, dziedzi-
niec Akademii Rycerskiej, wstęp wolny. 

19.06 (czwartek)
Dzień Tańca (Legnickie Centrum Kultury, skrzydło E, 

wejście od ul. Bilsego) - warsztaty � amenco godz. 
10.00-12.00, bilety: 15zł/os, - pokazy tańca godz. 

15.00, wstęp wolny. 
20.06 (piątek)

Dzień Seniora, godz. 17.00, Akademia Rycerska 
(Chojnowska 2), wstęp wolny.

21.06 (sobota)
Przegląd Kapel Rockowych Legnica 2014 + koncert 
zespołu Turbo, godz. 16.00, dziedziniec Akademii 

Rycerskiej (Chojnowska 2), bilety: 10/15 zł/os. 
21.06 (sobota)

Warsztaty malarskie dla dzieci i Bazar kultury, godz. 
12.00, Galeria Satyrykon (Rynek 36), wstęp wolny. 
Dodatkowo „Biblioteka pod chmurką”, czyli mini 

wypożyczalnia książek z Ekobiblioteki.
21.06 (sobota)

Biegam, bo lubię, godz. 9.30, Stadion Miejski 
- boisko boczne. Wstęp wolny.

22.06 (niedziela)
„Familiada Parkowa” od godz. 14.00, park Miejski (teren 

przy muszli koncertowej), wstęp wolny. Zapraszamy 
dzieciaki i rodziców z czworonożnymi pupilami. 

22.06 (niedziela)
Kabaret Młodych Panów, godz. 19.00, dziedziniec Aka-

demii Rycerskiej (Chojnowska 2) - koncert biletowany 
(40 zł w przedsprzedaży, 50 zł w dniu imprezy).

23.06 ( poniedziałek)
Dni Otwarte w Kościele Mariackim, godz. 11.00, 

Plac Mariacki, wstęp wolny. 
24.06 (wtorek)

Festiwal Szkół, godz. 12.00, dziedziniec Akademii 
Rycerskiej, wstęp wolny. Artystyczne prezentacje 

uczniów legnickich szkół.
25.06 (środa)

Rajd Rowerowy do Krotoszyc. Start: park Miejski 
(przy stadionie), godz. 15.00. Wstęp wolny. 

26.06 (czwartek)
Bene� s na 65-lecie Chóru „Madrygał”, godz. 19.00, 

Letia Bussiness Center (ul. Rycerska 24), wstęp wol-
ny. Wystąpi również zespół Photony.

27.06 ( piątek)
Laserowe disco na lotnisku, godz. 18.00, lotnisko, 

wstęp wolny. Wystąpią: DJ - 2TDJ - WAVESHOCK DJ 
- 2Fast DJ – Meisal. Muzyka nasycona laserami. 

28.06 (sobota)
Biegam, bo lubię, godz. 9.30, Stadion Miejski (bo-

iska boczne). Wstęp wolny.
28.06 (sobota)

Koncerty na lotnisku: Kamil Bednarek, Farben Lehre, 
Raz, Dwa, Trzy, godz. 15.00, wstęp wolny. 

29.06 (niedziela)
Koncerty na lotnisku: Photony, Wanda i Banda, Małgo-

rzata Ostrowska, Perfect, godz. 15.00, wstęp wolny. 

Co, gdzie, kiedy?


